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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (02) في أصول الفقه الورقات متن شرح

  الحال استصحاب -األصل في األعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع
 الشيخ/ عبد الكريم بن عبد هللا الخضير 

 
 

حمد والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين نبينا م ،الحمد هلل رب العالمين ،بسم هللا الرحمن الرحيم
 :-رحمه هللا تعالى-أما بعد: فقد قال المؤلف ، وعلى آله وصحبه أجمعين

في حته الشريعة، فإن لم يوجد اوأما الحظر واإلباحة فمن الناس من يقول: إن األشياء على الحظر، إال ما أب
صل في بضده، وهو أن األ الشريعة ما يدل على اإلباحة فيستمسك باألصل وهو الحظر، ومن الناس من يقول  

 .أن يستصحب األصل عند عدم الدليل الشرعي :ومعنى استصحاب الحال، األشياء اإلباحة إال ما حظره الشرع
والموجب للعلم على الموجب للظن، والنطق على القياس، والقياس  ،وأما األدلة فيقدم الجلي منها على الخفي

ال فيس  تصحب الحال.الجلي على الخفي، فإن وجد في النطق ما يغير األصل وا 
أما ، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،الحمد هلل رب العالمين 

 درس اليوم في مسألتين: بعد:
 .األعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع، أوالهما: األصل في األعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع

دلة، فيما ذاا وجد انإنسان عينا  يمنن أن ينتفع بها، ولم يجد فيها نصا  يدل على المسألة الثانية: في تعارض األ
حتى يجد دليال  على المنع،  ،بناء  على أن األصل هو انإباحة ؛يدل على منعها، فهل ينتفع بها ا  ذباحتها، وال نص

 أو ينف عنها بناء  على أن األصل المنع، والحظر حتى يجد دليل انإباحة.
ألة خالفية بين أهل العلم، والخالف فيها طويل، من العلماء من يقول: ال حالل ذال ما أحله هللا، ومنهم هاه مس

 من يقول: ال حرام ذال ما حرمه هللا.
وأما الحظر واإلباحة فمن الناس من يقول أن األشياء فقال:  ،لما انر هاه المسألة -رحمه هللا تعالى-المؤلف 

 -عز وجل-وما خلقه هللا  ،يعني ممنوع أن تتصرف في ملك الغير ذال بإانه :الشريعة على الحظر إال ما أباحته
له، فال يجوز أن تتصرف فيه ذال بإانه، فأنت ممنوع من استعماله حتى تجد الدليل الاي يدل على ذباحة  ملك  

 .قولاستعماله، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على انإباحة يتمسك باألصل وهو الحظر، هاا 
من يقول بضده، وهو أن األصل في األشياء على اإلباحة إال ما حظره  -وهذا القول الثاني-ومن الناس 

ن األشياء بعد البعثة موصوفة بالحظر نما نانت قبل البعثة محرمة، وانرنا ذفمن العلماء من يقول:  :الشرع
ذا جميع ما  ؛بغير ذانه -عز وجل-ملك هللا وهو أن الفعل واالنتفاع بهاه األعيان تصّرف في  ،دليل هاا القول

والتصرف في ملك الغير بغير ذانه ال يجوز،  ،-عز وجل-على وجه األرض مما يمنن أن ينتفع به هو ملك هلل 
 ممنوع أن تنتفع بشي من ملك غيرك ذال بإانه.ف



 2 

عاما  مع عدم الحرج، ودليل القول الثاني: وهو أن األصل في األشياء على انإباحة، يعني أنه مأاون فيها ذانا  
 فع بشيء حتى يجد دليال  تال ين :الك أن هللا تعالى خلق العبد، وخلق له ما ينتفع به، خلق العبد، يعني لو قلنا

وقبل صدور األدلة التي تدل على ذباحة هاه  ،يدل على ذباحته، مااا عن حنم األشياء بعد البعثة مباشرة
حتى يوجد ما  -عليه الصالة والسالم-اين تدينوا بهاا الدين، وتبعوا النبي األعيان، يعني هل ينتظر الناس ال

 ؟يبيح لهم االنتفاع بهاه األعيان
َ   -سبحانه وتعالى-هللا  ح لهم، لكان لما خلقهم وخلق لهم ما ينتفعون به، دل الك على ذباحته لهم، ذا لو لم ُي

ي لمااا خلقت هاه األشياء التي يمنن أن ينتفع بها؟ أي خاليا  عن الحنمة، يعن ،ذياها عبثا   -جل وعال-خلقه 
 .لينتفع بها

القول بالوقف والتوقف، وهل المتوقف الفرق بين  أيش، ومن أهل العلم من قال بالتوقف، يعني األدلة متكافئة
ي هل يمنن أن يدرج قوله في أقوال أهل العلم الاين لهم قول ف ،قائل؟ يعني من توقف في بيان حنم مسألة ما

 هاه المسألة؟
وقيل  القول الثالث التوقف في نثير من المسائل، يانرون األقوال المتقابلة، ويانرون أدلتها، :يانرون  نعم، هم
ورابعها  ،أو تلفيقية ،سبق لنا مسألة اللغات ومبدأ اللغات ما نانت توقيفية أو نانت توقيفية أو توفيقية، بالوقف

 .التوقف التوقف،رابع األقوال، وهنا ثالثها
وال  ،ال يجوز أن ترتفع ذال بإانه -عز وجل-الملك هلل  ،ن األصل في األعيان الحضرذمن األئمة من يقول: 

 ورد انإان، وهاا دليله ظاهر.
دليله أيضا  ظاهر، خلق هاه  -في األشياء المنتفع بها انإباحةوهو القول أن األصل -دليله أيضا   :القول الثاني

 }َخَلَق َلك م مَّا ِفي اأَلْرِض َجِميعًا{ أن هللا امتن بها،و  -عز وجل-سبيل االمتنان من هللا  وانرها على ،األمور
 دل على أنه ينتفع بها، حتى يرد دليل المنع. ،[( سورة البقرة92)]

 ألن دليل الفريقين متكافئ، أدلة الفريقين متكافئة. ؛والثالث: التوقف
 الضرورة، الضرورة لها حنمها، اضطر ذلى أكل حشيش يأكل، مضطر،اآلن المسألة متصورة؟ دعنا من مسألة 

 :لو قال قائل ،وأراد يجرب ،وجد شيئا  ضارا  ال يجوز له أكله، وجد شيئا  متساوي الطرفين ال يضر وال ينفع نعم،
تأكل الفرق بينهن، أنت تأكل خس وال  أيشوبين الخس،  ،نعم -علف األغنام-يش الفرق بين البرسيم أيا أخي و 

ال حالل؟ و  ؟برسيم، ليش ما نأكل برسيم  يش تقول؟أتقول له حرام وا 
ال حرام؟ ليش ما تشتهيه يش المانع؟ أو  ،وهللا الناس يشتهونه ،نعم، ما يضر، مثل الخس، ويش تقول له، حالل وا 

هاا، نعم، جل يعني مسألة تعارفنا على أننا ما نأكله وصرنا ما نشتهيه، وعرفنا أنه طعام للدواب وترنناه من أ
ال حالل؟ أنت  :تقول لهأبش  يش المانع، باكل،أجائر لي أطعمه و  وما هجائز لي البسه  أنا يقول: وهللا حرام وا 

 .ما عندك دليل ال يبيح وال يحرم، نل على أصله في المسألة
يدل  دليال   يبيح، من يقول األصل: انإباحة يأكل حتى يجد دليال   ن األصل المنع يمتنع حتى يجد: ذقولمن ي

 على انإباحة.
 طالب:.......
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 .....يش يدريك أن ما عندهم دليلأأنت و 
 :.......طالب

ليد، تقلد بدليل أو تق هاا القول واعتمدته ال تأكل غال   تأنت ذاا اعتقدت هاا القول ال تأكله ذال بدليل، ذاا اعتقد
 .من تبرأ الامة بتقليده

نالحشيش، المؤلف  علق على نتاب في هاه المسألة قال: ا  ا  أن واحدالمسألة ظاهرة، وانرت لكم سابق أن أظن
وأنها  ،مثل بالحشيش، والمعلق تكلم في أربع صفحات ينقل ما جاء في نتب أهل العلم عن الحشيش وأنها مسنرة

ال نوع من أنواع الحشائش يأكل  ..،ر، طالع رحلة وجاز له، نعم، وهو قصده حشيش الب  ..حرام ذجماعا ، وأنها وا 
ال ما يأكل ما يأكل؟  ؟افترض أن نفعها مضمون لكن ما تضر قطعا  يأكل وا 

 تجزم بحله، هاا شيء، ئا  نل على أصله في هاه المسألة، نعم الورع، الورع نونك ما تدخل في جوفك ذال شي
ال  ضف ،هاا أمر ثاني، يعني الورع حمل نثير من السلف أن يترنوا المباح خشية أن يقعوا في المحظور نعم،

 عن المختلف فيه.
أقول: ومثاله ما يوجد على ظهر األرض من نباتات مما ال ضرر فيه، هل يباح أكله قبل الوقوف على دليل 

يعني من باب التوسعة، ونل على أصله، والمختار  يبيحه؟ أو يمتنع من أكله حتى يوجد دليل على انإباحة؟
أن األصل فيما ينتفع به واألشياء النافعة  -وهم األكثر-م وسماحته، صار عند جمع من أهل العل ويسر الدين

في معرض  -جل وعال-، وهاا انره هللا [( سورة البقرة92)] }َخَلَق َلك م مَّا ِفي اأَلْرِض َجِميعًا{لقوله تعالى:  ؛الجواز
 .وال يمتن ذال بجائز ،االمتنان

))ال ضرر وال لعموم:  )ال ضرر وال ضرار((،)فاألصل فيها التحريم لعموم حديث:  ،وأما بالنسبة لما يضر
 .فال داعي لتكراره ،، وأظن نررنا مرارا  التمثيل بالسقنقور، نعم، مثلنا به مرارا  ضرار((

يدل على  ولو لم تجد دليال   ،واضحة ومتصورة، فال أحد يمنعك من أن تأكل ما ال يضر المقصود أن المسألة
 نعم.ينهى عنه، ما  خال  في عمومأو ينون دا ،ما لم ينن ضارا   ،ذباحته

 طالب:.......
 حتى بعد البعثة، لكن بعد البعثة، بعد البعثة قبل ورود الدليل الاي يدل عليه.
 ......؟طالب: لكن بعد ثبوت األدلة المفيدة أن األصل اإلباحة، هل هناك من قال
في  ه، تدري أن بعض الناس يقعد قواعدذيه ذيه، األصل في األعيان المنتفع بها بعد ورود الشرع، نل على أصل

األطعمة، األصل انإباحة، بعضهم يقول: األصل المنع، نعم، عندهم يختلفون فيها، ولاا يقول بعضهم: ال حرام 
 .هللا باحهما حرمه هللا، ومنهم من يقول: ال حالل ذال ما أ

 :-رحمه هللا تعالى-نا يقول الناظم ه
 ال حنممممممممممممممم قبمممممممممممممممل بعثمممممممممممممممة الرسمممممممممممممممول

 ي األشممممممياء قبممممممل الشممممممرعواألصممممممل فمممممم
 بممممممممممممل ممممممممممممما أحممممممممممممل الشممممممممممممرع حللنمممممممممممماه
 وحيمممممممممممممث لمممممممممممممم نجمممممممممممممد دليمممممممممممممل حممممممممممممملّ 

 بممممممممممممممل بعممممممممممممممدها بمقتضممممممممممممممى الممممممممممممممدليل 
 تحريمهمممممممممممما ال بعممممممممممممد حنممممممممممممم شممممممممممممرعي
 وممممممممممممممممممما نهانمممممممممممممممممما عنممممممممممممممممممه حرمنمممممممممممممممممماه
 شممممممممممممرعا  تمسممممممممممممننا بحنممممممممممممم األصممممممممممممل
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 مستصمممممممممممممممحبين األصمممممممممممممممل ال سمممممممممممممممواه
 أي أصممممممممممممممله التحليممممممممممممممل ذال ممممممممممممممما ورد
 وقيمممممممممممممل ذن األصمممممممممممممل فيمممممممممممممما ينفمممممممممممممع

 

 وقممممممممممممممال قمممممممممممممموم ضممممممممممممممد ممممممممممممممما قلنمممممممممممممماه
 يمهمممممممممما فممممممممممي شممممممممممرعنا فممممممممممال يممممممممممردتحر 

 جممممممممممممممممموازه، ومممممممممممممممممما يضمممممممممممممممممر يمنمممممممممممممممممع
 

القول الثالث هاا األخير: أن األصل فيما ينفع واألصل فيما يضر، معروف أن األصل، الخالف في قيل 
 ، األعيان المنتفع بها، وال يمنن أن ينتفع فيما يضر.المسألة في األعيان المنتفع بها

 :.......طالب
دات فهي توقيفية، العبادات توقيفية، ال يجوز ألحد أن يعمل شيئا  ذال بمقتضى ، أما بالنسبة للعباعلى.. نل

العبادات مفروغ منها،  ،وأال يعبد هللا ذال بما شرع ، وأال يعبد هللا ذال بما شرع،-عز وجل-الدليل مما يتعبد به هلل 
  .فالعبادات توقيفية ،ولاا ال تدخلها األقيسة

 محل الخالف. هاهوغيرها من أبواب الدين واألطعمة  بالنسبة للمعامالت والمناكحات
: أن يستصحب األصل عند عدم الدليل الشرعيمعنى االستصحاب  ،االستصحاب الاي أشار ذليه المؤلف

طلب  ،طلب الشفاء، واالسترقاء ،المقصود به طلب الصحبة، ناالستشفاء ،السين والتاء للطلب :فاالستصحاب
 هاا تعريف المؤلف. :أن يستصحب األصل عند عدم الدليل الشرعيمعناه ، سقياطلب ال ،الرقية، واالستسقاء

ه في الزمن المستقبل، مأخوا من ؤ وفي ذرشاد الفحول معناه: أن ما ثبت في الزمن الماضي فاألصل بقا
لزمن ه في اؤ أن ما ثبت في الزمن الماضي فاألصل بقا، هرُ وهو بقاء الك األمر ما لم يوجد ما يغيّ   ،المصاحبة
 .هرُ وهو بقاء الك األمر ما لم يوجد ما يغيّ   ،مأخوا من المصاحبة، قوله: المستقبل

ذاا لم يجد المجتهد بعد البحث والتحري دليال  على وجوب شيء أو عدم وجوبه، انر له أو سمع شيئا  من 
جد ما يدل على فضائل رجب، أو ليلة النصف من شعبان، نعم، فأراد أن يصوم رجب، فبحث في األدلة فلم ي

 .ألن األصل عدم وجوب صومه ؛وجوب صوم رجب مثال ، فيستصحب هاا األصل
الصلوات الخمس، هل  -الصالة الواجبة- ألن الواجبات ؛أراد أن يصلي صالة سادسة، فبحث عن دليل ما وجد

ى الصلوات فال يجب سو  ،جد ما يدل على وجوب صالة سادسةو ما  ذال أن تتطوع(( ،))الغيرها؟ قال:  علي  
 .ذال أن تتطوع(( ،))القال:  "،غيرها؟ هل علي  : "نما في حديث ضمام ،الخمس
 وجدوا أدلة توجبها، فأنت ذاا لم تجد دليال   -عند من يقول بوجوبهما-صالة العيد، صالة الوتر  ،طيب

عبد هللا ذال بما يعني في العبادات، ال يت -عز وجل-وهو أنه ال شرع ذال ما شرعه هللا  ،تستصحب هاا األصل
نصوم رجب على سبيل الوجوب وانإلزام، نقوم ليلة النصف  :فإاا قال لك قائل ،شرع، فتستصحب هاا األصل
األصل العدم فنستصحبه  -عدم الدليل- نستصحب بالعدم، نستصحب العدم ؛من شعبان، نقول: هات الدليل

 حتى نقف على دليل.
، العلماء اختلفوا في االستصحاب هل هو حجة عند عدم الدليل؟ ف فيهال  واالستصحاب من األدلة التي اختُ 

حناه و سواء نان في النفي أو في انإثبات،  ،حجة، وهاا قول الحنابلة والمالكية وأكثر الشافعية :فمنهم من قال
 ابن الحاجب عن األكثر.

اا أثبت أمرا    فلك أن تطالبه بالدليل. -ولو لم يرد نفيه- ذاا نفى أمرا  ثابتا  لك أن تطالبه بالدليل، وا 
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ليه اهب أكثر الحنفية والمتكلمين ،القول الثاني: أنه ليس بحجة ألن الثبوت في الزمان األول يفتقر ذلى  ؛وا 
معنى هاا  أيشوهاا خاص بالشرعيات،  ،ألنه يجوز أن ينون وأن ال ينون  ؛فنالك في الزمان الثاني ،الدليل
 الكالم؟

في الزمان األول، على أن االستصحاب ليس بحجة، يحتاج ذلى دليل، صالة  أكثر الحنفية يقولون: الثبوت
على ستة أوجه في..،  -عليه الصالة والسالم-صالها النبي  -عليه الصالة والسالم-الخوف مثال ، في عهده 

ذلى قيام  -عليه الصالة والسالم-، ونحن نستصحب هاا األصل ونصليها بعد وفاته نلها ثابتة ،سبعة أو
ألنها ثبتت بدليل لم يثبت نفيه، وصالها الصحابة بعده، دليل على أن الحنم ليس خاصا  به، نعم، ليس  ؛ساعةال

 -عليه الصالة والسالم-أو أبو يوسف: صالة الخوف خاصة بالنبي  ،خاصا  به، فإاا قال محمد بن الحسن
وفعل الصحابة  -السالمعليه الصالة و -وهو فعل صالة الخوف في عصره  ،نحن نستصحب األصلنقول: 

ْم{  -عليه الصالة والسالم-حقه  بعده، قالوا: ال، صالة الخوف ثبتت في اَلَة َفْلَتق  نَت ِفيِهْم َفَأَقْمَت َله م  الصَّ َذا ك  }َواِ 
حقه، نحتاج ذلى دليل، نقول: أيضا  نحتاج ذلى في ، ونحن نحتاج ذلى دليل نما ثبت الدليل [( سورة النساء209)]

ْذ ِمْن َأْمَواِلِهْم َصَدَقًة{ :-جل وعال-، في قوله -عليه الصالة والسالم-مثل قوله  دليل في ( سورة 201)] }خ 
وهو خطاب ألمته من بعده عند الجماهير، بل ال أعرف من  -عليه الصالة والسالم-هاا خطاب للنبي  ؛[التوبة

عليه الصالة -د من ثبوت دليل يتناول األمة، الخطاب للنبي ال ب نخالف في هاا بخالف صالة الخوف، ذا
 عرفنا نالمهم في القول الثاني أنه ليس بحجة؟، خطاب ألمته ما لم يرد دليل يدل على التخصيص -والسالم

 -عليه الصالة والسالم-ثبت في الزمن األول، ثبوته في الزمن األول افتقر ذلى دليل، صالة الخوف في عهده 
اَلَة{يل ثبتت بدل نَت ِفيِهْم َفَأَقْمَت َله م  الصَّ َذا ك  بدليل أنه قبل الك قبل أن يرد هاا الدليل، الصلوات الخمس  ،}َواِ 

َذا  -عليه الصالة والسالم-ألنه لم يرد دليل، فورد الدليل للنبي  ؛في يوم الخندق جمعت بعد غروب الشمس }َواِ 
اَلةَ  نَت ِفيِهْم َفَأَقْمَت َله م  الصَّ الزمان الثاني يحتاج  نصالها على أوجه، فالزمان األول احتاج ذلى دليل، ذا، {ك 

ال م و بظاهر؟ نعم، أما أصحاب القول األول يقولون: خالص ثبت الدليل، هاا فيما يراد ا هذلى دليل، ظاهر وا 
 نفيه.

ذن  ،ألصل االقتداء واالئتساءفا -عليه الصالة والسالم-فإن ثبت الدليل المثبت في حق النبي  ،أما ما يراد ذثباته
 .ألنه أعم، والفعل ال عموم له ؛لم يرد دليل من فعله، وقد ورد دليل من قوله عملنا بالدليل القولي

لم يعتمر في  -عليه الصالة والسالم-بدليل أن النبي  ؛ن العمرة في رمضان ليست بمشروعةذلو قال قائل: 
 نعم، مااا نقول؟رمضان، 

نونه ما اعتمر  ،نها تعدل حجة(())ذحث على العمرة في رمضان، وقال:  -الصالة والسالم عليه-نقول: النبي 
من الك، شيء آخر، لكن الدليل القولي  -عليه الصالة والسالم-لعارض رحمة بأمته، شفقة عليها، عدم تمننه 

 يس بمشروع.يتناول األمة، لكن نونه ما فعل ال يعني أنه لو  -عليه الصالة والسالم-يتناول النبي 
بعض من نتب يقول: هاا من األخطاء، من أخطاء الناس في عشر اي الحجة  :صوم عشر اي الحجة

ما نان يصوم  -عليه الصالة والسالم-أن النبي  -ارضي هللا تعالى عنه-ألنه ثبت من حديث عائشة  ؛الصيام
نان يصوم تسع اي الحجة، فإاا  أنه -عليه الصالة والسالم-العشر، نقول: أيضا  ثبت من حديث بعض أزواجه 
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فيهن خير وأحب ذلى هللا من ))ما من أيام العمل الصالح هاه األيام، في اعتضد هاا بالحث على العمل الصالح 
))من صام يوما  في سبيل هللا باعد هللا وجهه  ؛وثبت أيضا : أن الصيام من أفضل األعمال، األيام العشر(( هاه

 ؛ن صيام تسع اي الحجة مشروع، بل من أفضل األعمال: ذقلناذاا انظم هاا ذلى هاا  ،عن النار سبعين خريفا ((
 -عليه الصالة والسالم-نونه ، وهاا عمل صالح ،))ما من أيام العمل الصالح((ألنه عمل فاضل، عمل صالح، 

م ال ، نونه ما صا-عليه الصالة والسالم-ما صام نما في حديث عائشة، أو صام في حديث بعض أزواجه 
 هاه أمور واضحة. نوع، مثل نونه لم يعتمر في رمضان، ذايعني أنه أن الصيام غير مشر 

ن االستصحاب يصلح أن ينون مرجحا  يرجح به ذاا تكافأت األدلة في مسألة ما، فيستصحب : ذمنهم من يقول
ن األصل أنه دليل أل ؛وأدلة تدل على انإباحة، نرجح باالستصحاب ،األصل، يعني وجدنا أدلة تدل على المنع

ن نان مختلفا  فيه  فهو من ضمن ما يدعم القول بانإباحة، قال به قوم. ،وا 
 ليش يرجح الناقل عن األصل؟ ،يرجح الناقل عن األصل من قال: يرجح الناقل عن األصل،ومنهم من عنس، 

 ينقل عن هاه انإباحة ليال  واألصل انإباحة، اعتضد هاا الدليل باألصل، وجدنا د ،يدل على انإباحة وجدنا دليال  
ال نعمل بالدليل الناقل  :نؤيد الدليل المبقي على األصل باالستصحاب؟ أو نقول :فهل نقول -عن هاا األصل-

ال لزم على الك النسخ مرتين، نصير نقلنا عن  ،عن األصل وهاا الدليل الموافق لألصل نان في أول األمر، وا 
بناء  على أن األصل  ،ن هاا المبقي لألصل في أول األمر: ذننا نقوللكن نو ، ثم نسخنا هاا الناقل ،األصل

 انإباحة، ثم جاء ما ينقل عن هاا األصل.
واألصل أن يبقى الحنم على  ،هل يؤيد ما يؤيد االستصحاب هل األصل..، وعلى نل حال المسألة خالفية،

 فة.أو نقول: يرجح الناقل عن األصل على المبقي له، المسألة معرو  ،أصله
 اختصارا . ؛المسألة أيضا  فيها أقوال أخر أضربنا عن انرها

 :-رحمه هللا تعالى-يقول الناظم 
 وحممممممممد االستصممممممممحاب أخمممممممما المجتهممممممممد

 

 باألصممممممل عنممممممد دليممممممل حنممممممم قممممممد فقممممممد 
 

 ؟ب األدلةعندنا مسألة ترتيب األدلة، ترتيب األدلة، نيف ترتّ  
وبالت  ،ت أن تستوعب جميع ما قيل فيها من أدلةوأرد ،مسألة أو نلفت ببحث ،أنت باحث أردت أن تستوعب

 .واجتمع عندك من األدلة الشيء الكثير ،جهدك
نعم، ثم من صريح صحيح السنة، ثم بانإجماع، ثم بالقياس، ذلى آخر  ،معلوم أنك تبدأ باألدلة من الكتاب

لمسألة يقدم القياس ترتب من ظاهر، هل يستدل شخص على حنم ا ،األدلة، هاا الترتيب الطبيعي حسب القوة
 !؟على الكتاب والسنة، أو يقدم السنة على القرآن

نعم من أهل العلم من ينتفي بانإجماع، فيقول: المسألة هاه جائزة بانإجماع، أو دليلها انإجماع، وفيها دليل من 
 .الكتاب والسنة، فيستدرك عليه فيقال: هاا الحنم جائز بالكتاب والسنة وانإجماع

الترتيب الطبيعي أن تبدأ بالقرآن ما يدل  -صل تعارضولو لم يح-يبك لألدلة في المسألة الواحدة فأنت عند ترت
، ما يؤيد هاه المسألة من صحيح السنة، ثم بعد الك األدلة األخرى -عز وجل-على هاه المسألة من نتاب هللا 

 .المتفق عليها والمختلف فيها على الترتيب
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، عشرة منها تؤيد اا تعارضت هاه األدلة، جمعت في المسألة عشرين دليال  لكن ذاا تعارضت هاه األدلة، ذ
وعشرة يستدل بها على تحريم هاا الفعل، نقول: تعارضت األدلة، في هاه المسألة تعارضت األدلة، ذن  ،انإباحة

خاص، ، عام على ..ولو بحمل خاص ،أمنن الجمع بين هاه األدلة بوجه من الوجوه المعتبرة عند أهل العلم
هاا ناسخ، ذاا لم : مطلق على مقيد، ذاا أمنن الجمع تعين، ذاا لم يمنن الجمع وعرفنا المتقدم من المتأخر قلنا

 ؟ فالتوقف.أيشالمتأخر ال بد من الترجيح، ذاا لم يمنن الترجيح فمن يمنن الجمع ولم نعرف المتقدم 
أو  ،أو من السنة ،ي الظاهر من القرآننيف ترجح بين هاه النصوص، النصوص هاه المتعارضة ف: الترجيح

دلة فيقدم الجلي منها على الخفي، والموجب للعلم على وأما األيقول:  -رحمه هللا تعالى-منهما معا ، فالمؤلف 
ال  ،لنطق على القياس، والقياس الجلي على الخفياالموجب للظن، و  فإن وجد في النطق ما يغير األصل وا 
التي  ،ما يثبت به األحنام الشرعية من الكتاب والسنة وانإجماع والقياس :دلة هناالمراد باأل :فيستصحب الحال

فإاا نان في المسائل التفصيلية، اآلن ذجمالي، نتحدث ذجماال  عن األدلة ذجماال   ،مضى الحديث عنها ذجماال  
 .على ضوء ما تقدم الاي هو موضوع أصول الفقه

ما هنا، لكن لو نان  ية، فاألدلة انإجمالية ينون النظر فيها ذجمالي مثليعني موضوع أصول الفقه األدلة انإجمال
ودفعه ينون على دليل تفصيلي يدل على حنم مسألة ما فإن الكالم في هاا التعارض  ،عندنا دليل تفصيلي

 .سبيل التفصيل
، دليل من {}َفَصل ِ }، [( سورة الكوثر9)] }َفَصلِ  ِلَربِ َك َواْنَحْر{يعني ذاا تعارض دليل من القرآن مع دليل من السنة، 

 هل المراد به الصلوات الخمس، نعم؟ ؟}َفَصلِ  ِلَربِ َك{ القرآن، هل المراد بالصالة الصلوات الخمس؟
َلَواِت{ :ليس المراد به الصلوات الخمس، لكن المراد به الصلوات الخمس  :[( سورة البقرة912)] }َحاِفظ وْا َعَلى الصَّ

 دل به بعضهم على وجوب صالة العيد.هاا دليل من القرآن است ،َك َواْنَحْر{}َفَصلِ  ِلَرب ِ 
 .))ال، ذال أن تتطوع((غيرها؟ قال:  في حديث ضمام وهو من السنة: هل علي  

 في التعارض بين هاين الدليلين من وجوه: ..،فالنظر في تعارض
ظني وهو الحديث، فمن هاه الحيثية نقدم القطعي أحد هاه الوجوه: أن أحدهما قطعي الثبوت وهو اآلية، والثاني 

 .؟ الظنيأيشعلى 
ذاا نظرنا ذلى هاين النصين من جهة أخرى، وجدنا أن الحديث يدل على المدعى بمفهومه بمفهومه، واآلية تدل 

 .على المدعى بمنطوقها
لة اآلية على المدعى طيب، ذاا نظرنا من جهة ثالثة، وهو أن داللة الحديث على المدعى أصرح وأجلى من دال

ال ال؟  ولو نانت مفهومة، صح وا 
يعني حينما يقول: هل علي غير الخمس؟ يقول: ما عليك شيء، هاا ما هو بصريح في نفي الزائد؟ نعم، لكن 

 ،ما في ذال اقترانه بالنحر، نعم، فالحديث أصرح في الداللةأين الداللة على صالة العيد؟  ،}َفَصلِ  ِلَربِ َك َواْنَحْر{
ن نان مفهوم ن نان ظنيا  وا   ، ذال أنه أصرح وأجلى من داللة اآلية على المدعى.ا  وا 

 من أدلة الكتاب والسنة وانإجماع والقياس- ذاا تعارض عند المجتهد أكثر من فرد من أفراد ما انر
عض ذاا فال بد من ترجيح بعضها على ب -األدلة انإجمالية -عند من يقول به-وقول الصحابي  ،واالستصحاب
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ما اتضح المراد منه، يقدم الجلي على ما اتضح المراد منه هو لم يمنن الجمع نما هو معروف، فيقدم الجلي و 
والموجب للعلم على الموجب للظن، والنطق على القياس، والقياس ، على الخفي وهو ما لم يتضح المراد منه

بأن نان نصا  في الداللة على المدعى،  ،مراد منهالجلي على الخفي، نعم، ال بد أن يقدم الجلي وهو ما اتضح ال
على  -على ما تقدم-، الموجب للعلم وهو القرآن ومتواتر السنة على الخفي وهو ما نانت داللته ظاهرة أو مؤولة

-وقول رسوله  -جل وعال-وهو قول هللا  :والنطق، وهاا تقدم بسطه ،وما ثبت من أخبار اآلحاد ،الموجب للظن
 ذال ذاا نان النص عاما ، فإنه يخص بالقياس. -الاي تقدم شرحه-على القياس  -والسالمعليه الصالة 

وعندنا دليل من الكتاب أو من السنة لكنه عام، يتناول هاا  ،ذاا خصصنا النص العام بالقياس، عندنا دليل قياس
 .الفرد بعمومه، وعندنا ما يخرج هاا الفرد بقياسه على ما خرج بالنص، نعم

 ؟نعم -آية النساء- يأتي الفاحشة حتى الوفاة حبس من
 طالب:.......

 من نسائنم، نعم؟
 طالب:.......

{ ،[( سورة النساء21)] {}َأْو َيْجَعَل ّللا   َله نَّ َسِبيالً ، نعم، ..حتى ، هاا [( سورة النساء21)] }َحتََّى َيَتَوفَّاه نَّ اْلَمْوت 
 يتناول؟ ن؟ مأيشيتناول بعمومه 

 .....بس، يتناول المحصنطالب: الح
 نعم المحصن والثيب.

 طالب: البكر.
 نيف؟

 طالب: المحصن والبكر.
))خاوا عني، خاوا عني، قد  :ن هاا الحنم منسوخ بحديث عبادة: ذ، انإحصان ضد البنارة، لكن هل نقولنعم

منسوخ؟ هاا  :نقول سنة(( جعل هللا لهن سبيال ، الثيب بالثيب جلد مائة والرجم، والبنر بالبنر جلد مائة وتغريب
وحينئا ال ذشنال، لكن الاي ال يقول بالنسخ  -القرآن بالسنة- يمنن أن يقول به من يرى نسخ القطعي بالظني

 .وليس من باب النسخ ،فالحنم ساري ذلى أمد، وقد انتهى األمد، فقد جعل هللا لهن سبيال   ،يقول: هو بيان بيان
}َفَعَلْيِهنَّ ِنْصف  َما َعَلى اْلم ْحَصَناِت ِمَن دعونا من هاه اآلية،  ،ماءالنص في انإ هاه، النص في انإماء،

َما ِمَئَة َجْلَدٍة{، [( سورة النساء91)] اْلَعَذاِب{ ْنه  لَّ َواِحٍد مِ  وا ك  ، هاا المثال [( سورة النممور9)] }الزَّاِنَية  َوالزَّاِني َفاْجِلد 
َما ِمَئَة َجْلَدٍة{ }الزَّاِنَية  َوالزَّاِني ،ينون أوضح ْنه  لَّ َواِحٍد مِ  وا ك  هاا يتناول األحرار والعبيد، بعمومه يتناول  :َفاْجِلد 

وخرج العبيد بالقياس على  ،}َفَعَلْيِهنَّ ِنْصف  َما َعَلى اْلم ْحَصَناِت ِمَن اْلَعَذاِب{األحرار والعبيد، خرج انإماء بقوله: 
مخصوص بالقياس بالنسبة لانور العبيد، مخصوص بقياسه على  -انيموم الزانية والز ع-فالعموم ، انإماء

بل بعضهم ، ألن عندهم الترجيح ؛انإماء، فهنا القياس يخص العموم، فنحن قدمنا القياس على عموم النطق
يجعله من وجوه الجمع وهو في الحقيقة ترجيح، نرجح الخاص على العام، في الجزء الاي ورد فيه النص 
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بمعناه األعم، ال شك  ،النسخ :يص والتقييد نوع من أنواع النسخ، يطلق عليه بعض المتقدمينالخاص، فالتخص
 ص، لكنه رفع جزئي وليس برفع نلي.اأن فيه رفع حنم بالنسبة لما ورد فيه الدليل الخ

 .....وهللا مملة األصول أشوف انإخوان
وهو القرآن  :والموجب للعلملمراد منه، ما خفي اهو و  :على الخفيوهو ما اتضح المراد منه  ،يقدم الجلي

على وهو قول هللا وقول رسوله  :على النطقوهو ما ثبت من أخبار اآلحاد  :على الموجب للظنالسنة  ومتواتر
 .الاي تقدم شرحه، ذال ذاا نان النص عاما  فإنه يخص بالقياس :القياس

}الزَّاِنَية  َوالزَّاِني : -جل وعال-اس على عموم قوله قدمنا هاا القي -قياس العبيد على انإماء- يعني قدمنا القياس
َما ِمَئَة َجْلَدٍة{ ْنه  لَّ َواِحٍد مِ  وا ك   .َفاْجِلد 

 وهو ما ثبت علته باالستنباط، ،يقدم على القياس الخفي ،أو أجمع عليها ،وهو ما نص على علته :القياس الجلي
ذن  -الدليل من الكتاب والسنة- صل، ذن وجد في النطقفإن وجد في النطق من الكتاب والسنة ما ينقل عن األ

وجد فيهما ما ينقل عن األصل الاي تحدثنا عنه قريبا  وهو البراءة األصلية، عمل بالنص، عمل بالنص الناقل 
ن لم نجد نصا  ينقل عن  ،ألننا وجدنا ما ينقل عن هاا األصل ؛نعم ،وعملنا بالنصعن األصل، ترننا األصل  وا 

  .وهو العدم األصلي الاي سبقت انإشارة ذليه ،ننا نعمل باالستصحاباألصل فإ
 وقممممممممممممممممدموا مممممممممممممممممن األدلممممممممممممممممة الجلممممممممممممممممي

 العلممممممممممممممممممم وقممممممممممممممممممدموا منهمممممممممممممممممما مفيممممممممممممممممممد  
 الخصممممممممممممممممموص والعممممممممممممممممممومذال ممممممممممممممممممع 

 والنطمممممممممق قمممممممممدم عمممممممممن قياسمممممممممهم تفمممممممممي
ن ينمممممممن فمممممممي النطمممممممق ممممممممن نتممممممماب  وا 
ال  فمممممممممممممممممممممممممممممممممممممالنطق حجمممممممممممممممممممممممممممممممممممممة ذاا وا 

 

 علمممممممممممممى الخفمممممممممممممي باعتبمممممممممممممار العممممممممممممممل  
 علمممممممممممممى مفيمممممممممممممد الظمممممممممممممن أي للحنمممممممممممممم

 تى بالتخصمممممممممممميص ال التقممممممممممممديمفليممممممممممممؤ 
 وقمممممممممممممممدموا جليمممممممممممممممه علمممممممممممممممى الخفمممممممممممممممي
 أو سممممممممممممممممنة تغييممممممممممممممممر االستصممممممممممممممممحاب
 فنمممممممممممممممممن باالستصمممممممممممممممممحاب مسمممممممممممممممممتدال  

 

 ....أانتفضل، تفضل  
 


